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                                                        องค์การบริหารส่วนต าบลแคนเหนือ 



ค าน า 
ด้วยปัจจุบันสาธารณภัยยังคงมีแนวโน้มจะเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องและซับซ้อนมากขึ้น  เนื่องจาก ความแปรปรวนของภูมิอากาศโลก       

ความเส่ือมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติ ประกอบกับการเปลี่ยนแปลง โครงสร้างของสังคมไทยจากสังคมชนบทสู่สังคมเมืองอย่างรวดเร็ว ประชาชนมีโอกาสอาศัย
อยู่ในพื้นที่เส่ียงภัย เพิ่มข้ึน ส่งผลให้ความเสียหายจากสาธารณภัยรุนแรงมากขึ้น ทั้งภัยธรรมชาติ เช่น อุทกภัย วาตภัย ภัยแล้ง ภัยหนาว และ ภัยจากการกระท า 
ของมนุษย์ เช่น อัคคีภัย อุบัติภัย การรั่วไหลของสารเคมีอันตราย รวมทั้ง สาธารณภัย หรืออุบัติภัยต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น 

งานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย  ซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีความส าคัญเป็นอย่างยิ่งในการ ช่วยเหลือ และบรรเทาสาธารณภัยต่าง ๆ     
ที่เกิดข้ึน เจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงานจึงต้องมีความรู้ความเข้าใจในขั้นตอน การปฏิบ ัติอย่างถ่องแท ้ จึงจะสามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องรวดเร็ว มีประสิทธ ิภาพและ
ประสิทธ ิผล 

ดังนั้น คณะผู้จ ัดท าม ือการปฏ ิบ ัต ิงานเล่มนี้ จึงได้รวบรวมเนื้อหาสาระ หน้าที่ ลักษณะงาน และ ขั้นตอนการปฏิบัติงานปูองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย จัดท าเป็นรูปเล่มไว้ เพื่อใช้เป็นคู่มือ ในการปฏิบัติงาน ตลอดจนเป็นการสร้างความเข้าใจและร่วมมือต่าง ๆ จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ในการ
ปฏิบัติงานตามภารกิจหลักของ หน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้เข้าใจบทบาทหน้าที่ ลักษณะงาน และช้ันตอนการปฏิบัติงานปูองกัน และบรรเทาสา
ธารณภ ัยได้ดีย ิ่งขึ้น และสามารถน าไปปฏ ิบัต ิได ้อย่างถ ูกต ้อง รวดเร็ว เพ ื่อบรรเทาความเด ือดร ้อนแก่ ผู้ประสบภ ัยกรณีฉ ุกเฉ ิน 
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1. หลักการและเหตุผล 
ตามพระราชบัญญัติปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย  พ .ศ . 2550 ได้ระบุนิยามของ “สาธารณภัย” ไว้ในมาตรา 4 ว่า “       

สาธารณภัย หมายถึง อัคคีภัย วาตภัย อุทกภัย ภัยแล้ง โรคระบาดในมนุษย์ โรคระบาดสัตว ์ โรคระบาดสัตว ์น้ า การระบาดของศ ัตร ูพ ืช ตลอดจนภ ัยอื ่น ๆ  อ ันม ี
ผลกระทบต ่อสาธารณชน ไม ่ว ่า จากธรรมชาติ มีผู้ท าให้เกิดขึ้น อุบัติเหตุ หรือเหตุอื่นใด ซึ่งก่อให้เกิดอันตรายแก่ชีวิต ร่างกายของประชาชนหรือ ความเสียหายแก่
ทรัพย์สินของประชาชนหร ือรัฐ และให้หมายความรวมถ ึงทางอากาศ และการก่อว ินาศกรรมด ้วย” แสดงให้เห็นได้ว่าสาธารณภัยให้ความสำคัญกับสถานการณ์ที่
สร้างผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สินต่อบุคคลหรือ ชุมชน ครอบคลุมสาธารณภัยทุกประเภทที่มีทั้งความรุนแรงน้อยหรือรุนแรงมากจนเกินขีดจ ากัดความสามารถ
ด้วย เนื่องจากความแปรปรวนของภูมิอากาศโลก ความเส่ือมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติ ประกอบ กับการเปล ี่ยนแปลงโครงสร้างสังคมไทยจากส ังคมชนบทไปส ู่
สังคมเม ืองอย ่างรวดเร็ว การพ ัฒนาทางด ้านเศรษฐก ิจ และสังคม ส่งผลให้สถานการณ์สาธารณภัยของประเทศไทยในปัจจุบันมีแนวโน้มจะเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องและ 
ซับซ้อนมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็น อ ุทกภ ัย เช ่น มหาอ ุทกภ ัย ปี พ.ศ. 2554 ในพ ื้นที่ 64 จ ังหวัด และกรุงเทพมหานคร มีผู้เดือดร้อน 5,247,125 ครัวเร ือน          
จ านวน 16,224,302 คน เส ียช ีวิต 1,026 คน รวมม ูลค่าความเสียหายส ูง ถึง 1.44 ล้านล้านบาท ภัยแล้ง ภัยจากดินโคลนถล่ม อัคคีภัย แผ่นดินไหวและ
นาม ิ ที่เคยเกิดข้ึนในปี พ.ศ. 2547 บริเวณภาคใต้ฝ่ังทะเลอันดามัน ซึ่งทำให้มีผู้เสียชีวิตถึง 5,395 ราย ภัยจากไฟปุาและหมอกควัน ภัยจาก 
การคมนาคม โรคระบาด เช ่น เช ื้อไวร ัสโคโรนาสายพันธ ุ์ใหม ่2019 เป็นต้น 

ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 มาตรา 67 ก าหนดให้ องค์การบริหารส ่วนต าบลมีหน้าที่ต้องท า 
ในเขตองค์การบริหารส ่วนต าบล (4) ปูองกันและบรรเทาสาธารณภ ัย และ พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2542 หมวด 2 ข้อ 16 ให้องค์การบริหารส่วนต าบลมีอ านาจและหน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของ  ประชาชนในท้องถิ่น
ของตนเอง (29) การปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย ประกอบกับพระราชบัญญัติปูองกันและ บรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550 กำหนดให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นมีหน้าที่ในการปูองกันและบรรเทา สาธารณภัย และให้ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นผู้อ านวยการท้องถิ่นในการปูองกันและบรรเทา สาธารณภัย
ในท้องถิ่นตน ดังนั้น งานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจึงเป็นภารกิจส าคัญขององค์กรปกครองส่วน  ท้องถิ่น เป็นหน่วยงานที่อยู่ใกล้ชิดประชาชน และมีบทบาท
ภารกิจในการเข้าไปให้ความช่วยเหลือและบรรเทา สาธารณภ ัย เป็นลำดับแรก ก่อนที่หน่วยงานภายนอกจะเข ้าไปให้ความช่วยเหล ือ ดังนั้น จะต้องเตรียมความ
พร้อม 
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ในการปูองกันสาธารณภัย และพัฒนาขีดความสามารถในการเผชิญเหตุและให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยหลังจาก สถานการณย์ุต ิ
 

2. วัตถุประสงค์ 
2.1 เพื่อให้การดำ เนินงานจัดการงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยขององค์การบริหารส่วน ตำบลแคนเหนือมีขั้นตอนหรือ

กระบวนการ และแนวทางในการปฏิบัติงานเป็นมาตรฐานเดียวกัน 
2.2  เพ ื ่อให ้มั ่นใจว ่าได ้ม ีการปฏ ิบ ัต ิตามข ้อกำหนด ระเบ ียบหล ักเกณฑ ์เกี ่ยวก ับการจ ัดการงาน ปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยที่        

กำหนดไว้อย่างสม่ าเสมอ และมีประสิทธิภาพ 
2.3 เพื่อพัฒนาขีดความสามารถด้านการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยให้มีประสิทธิภาพ สามารถลดความสูญเสียที่เกิดจากภัย

พิบัตใิห้เหลือน้อยที่สดุ 
2.4  เพื่อให้ประชาชนท่ีประสบภ ัยได้รับการช ่วยเหล ือฟ ื้นฟูอย่างทั ่วถึงและทันเวลา 
2.5 เพื่อบูรณาการระบบการส่ังการในการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยอย่างมีเอกภาพ 
2.6 เพื่อสร้างระบบบริหารจัดการสาธารณภัยที่ดี 

 
3. นิยามศัพท์ 

3.1 การปูองก ัน (Prevention) หมายถึง มาตรการและกิจกรรมต่าง ๆ ที่ก าหนดข้ึนล่วงหน้า ทั้งทางด้านโครงสร้าง และ มิใช่ด้านโครงสร้าง เพื่อลด
หรือควบคุมผลกระทบในทางลบจากสาธารณภัย 

3.2 การลดผลกระทบ (Mitigation) หมายถึง กิจกรรมหรือวิธีการต่าง ๆ เพื่อหลีกเล่ียงและลดผลกระทบทางลบจาก  สาธารณภ ัย และยัง
หมายถ ึงการลดและปอูงก ันมิให้เกิดเหตุหร ือลดโอกาสท ี่อาจก่อให้เกิดสาธารณภ ัย 

3.3 การเตรียมความพร้อม (Preparedness) หมายถึง มาตรการและกิจกรรมที่ด าเนินการล่วงหน้าก่อนเกิดสาธารณภัย  เพื่อ เตรียมพร้อมการ
จัดการในสถานการณ์ฉุกเฉินให้สามารถรับมือกับผลกระทบจากสาธารณภัยได้อย่างทันการณ์ และ มีประสิทธิภาพ 

3.4 การจัดการในภาวะฉุกเฉิน (Emergency Management) หมายถึง การจัดต้ังองค์กรและการบริหารจัดการด้านต่าง ๆ เพื่อรบัผิดชอบในการ 
จัดการสถานการณ์ฉุกเฉินทุกรูปแบบ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเตรียมความพร้อมรับมือและการฟื้นฟูบูรณะ 

3.5 การฟื้นฟูบูรณะ (Rehabilitation) 
หมายถึง การฟื้นฟูสภาพเพื่อท าให้สิ่งที่ถูกต้องหรือได้รับความเสียหายจากสาธารณภัย ได ้ร ับการช ่วยเหล ือ แก ้ไขให ้กล ับค ืนสู ่

สภาพเด ิมหร ือด ีกว ่าเด ิม รวมทั ้งให ้ผู ้ประสบภ ัยสามารถดำรงช ีว ิตตามสภาพ ปกติได้โดยเร็ว 
3.6 หน่วยงานของรัฐ หมายถึง ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน และหน่วยงานอื่นของ รัฐ แต่ไม่หมายความรวมถ ึงองค์กร

ปกครองส่วนท ้องถิ่น 
3.7 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หมายถึง องค์การบริหารส่วนต าบล เทศบาล องค์การบริหาร ส่วนจังหวัด เมอืงพ ัทยา และองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิน่อ ื่นที่ม ีกฎหมายจ ัดต้ัง 
3.8 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งพื้นที่ หมายถึง องค์การบริหารส่วนต าบล เทศบาล และ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นที่มีกฎหมาย

จัดต้ัง แต่ไม่หมายรวมถึงองค์การบริหารส่วนจังหวัด  และ กรุงเทพมหานคร 
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3.9 ผู้บัญชาการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ  หมายถึง รัฐมนตรีว่าการ กระทรวงมหาดไทย 
3.10รองผู้บัญชาการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ หมายถึง ปลัดกระทรวงมหาดไทย

        3.11 ผู้อ านวยการกลาง หมายถึง อธิบดีกรมปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
3.12 ผู้อ านวยการจังหว ัด หมายถึง ผ ู้ว ่าราชการจังหว ัด 
3.13 รองผู้อ านวยการจังหว ัด หมายถึง นายกองค์การบริหารส ่วนจังหวัด 
3.14 ผู้อำนวยการอ าเภอ หมายถึง นายอำ เภอ 
3.15 ผู้อ านวยการท้องถิ่น หมายถึง นายกองค์การบริหารส ่วนต าบล นายกเทศมนตรี 
3.16 ผู้ช ่วยผ ู้อำนวยการทอ้งถิ่น หมายถึง ปล ัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
3.17 เจ้าพนักงาน หมายถึง ผู้ซึ่งได้รับแต่งต้ังให้ปฏิบัติหน้าที่ในการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่ต่าง ๆ ตามพระราชบัญญัติ

ปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.๒๕๔๐ 
3.18 กองอ านวยการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด หมายถึง องค์กรปฏิบัติในการปูองกันและบรรเทาสาธารณภ ัยในเขตพ ื้นที่จังหว ัด 
3.19 กองอ านวยการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยอ าเภอ หมายถึง องค์กรปฏิบัติในการ ปูองกันและบรรเทาสาธารณภ ัยในเขตอ าเภอ 

และทำหน้าท่ีช ่วยเหล ือจังหว ัดในการป ้องก ันและบรรเทาสาธารณภ ัย 
3.20 กองอำนวยการปูองก ันและบรรเทาสาธารณภ ัยทอ้งถิ่นแห่งพ ื้นที่ หมายถึง องค์กรปฏ ิบัติใน การปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยใน

เขตองค์การบริหารส่วนต าบลหรือเทศบาล และเป็นหน่วยเผชิญเหตุเมื่อเกิด สาธารณภ ัยขึ้นในพ ื้นที่ 

4.  การจัดต ั้งกองอำนวยการและบรรเทาสาธารณภ ัย 
4.1 องค์กรปฏิบัติ 

๔.๑.๑ กองอ˚นวยการป ้องก ันและบรรเทาสาธารณภ ัยขององค ์การบร ิหารส ่วนตำบลแคนเหนือ ท าหน ้าที ่เป ็นหน ่วยงาน
ของผู ้อำนวยการท ้องถิ ่น  และให ้ม ีที ่ทำการโดยให ้ใช ้ที ่ทำการหร ือ ส˚านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลแคนเหนือ เป็นส านักงานของผู้อ านวยการท้องถิ่น       
มีนายกองค์การองค์การบริหารส่วนต าบลแคนเหนือ  เป ็นผู ้อำนวยการ  และม ีปล ัดองค ์การบริหารส่วนตำบล เป ็นผู ้ช ่วยผู ้อำนวยการ กำน ัน  ผู ้ใหญ ่บ ้าน            
และภาคเอกชนในพ ื้นที ่ร ่วมปฏ ิบ ัต ิงาน ในกองอำนวยการป ้องก ันและบรรเทาสาธารณภ ัย รับผิดชอบในการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตองค์การ
บริหารส่วนต าบลแคนเหนือ และเป็นหน่วย เผชิญเหตุเมื่อเกิดภัยพิบตัิขึ้นในพื้นที่ 

๔.๑.๒ ภารกิจของกองอ านวยการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนต าบลแคนเหนือ 
(๑ ) อ านวยการ ควบค ุม ปฏ ิบ ัต ิงาน และประสานการปฏ ิบ ัต ิ เกี ่ยวก ับการด าเนินการปูองกันและบรรเทาสาธารณ    
       ภ ัยในเขตพ ื้นท ี่องค์การบริหารส ่วนต าบลแคนเหนือ 
(๒) สน ับสน ุนกองอ านวยการป ้องก ันและบรรเทาสาธารณภ ัยซึ ่งม ีพ ื ้นที ่ต ิดต ่อ หรือใกล้เคียง หรือเขตพ ื้นที่อ ื่น 
      เมือ่ได้รับการร ้องขอ 
(๓) ประสานกับส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบ รวมท้ังประสานความร่วมมือกับ 
     ภาคเอกชนในการปฏิบัติการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยทุกขั้นตอน 

 
 
 

/4.2โครงสร้ าง ... 
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๔.๒ โครงสร้างและหน้าที่ของกองอ านวยการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วน ต าบลแคนเหนือ 

๔ .๒ .๑โครงสร ้างกองอ านวยการป ้องก ันและบรรเทาสาธารณภ ัยองค ์การบร ิหารส ่วนต าบลแคนเหนือ ประกอบด้วย 5 
ฝุาย ได้แก ่

(๑) ฝุายอ านวยการ ท าหน้าที่ อ านวยการ ควบคุมก ากับดูแลในการปูองกันและ บรรเทาสาธารณภ ัยให้เป็นไปอย่างมี
ประสิทธ ิภาพและประส ิทธิผล รวมทัง้วางระบบการติดตามติดต ่อสื ่อสารในการ ป ้องก ันและบรรเทาสาธารณภ ัยระหว ่างกองอ านวยการป ้องก ันและบรรเทา
สาธารณภ ัยท ุกระด ับ และฝ ่ายท่ี เกี่ยวข้องให้การติดต่อเป็นไปอย่างรวดเร็วต่อเนื่องและเช่ือถือได้ตลอดเวลา 

(๒) ฝุายแผนและโครงการ ท าหน้าที่ เกี่ยวกับงานการวางแผนการปูองกันและ บรรเทาสาธารณภัย การพัฒนา
แผนงาน การพัฒนาเกี่ยวกับการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยในทุกขั้นตอน งานติดตามประเมินผล งานการฝึกซ้อมแผนฯ งานการจัดฝึกอบรมต่าง ๆ และงาน
การจัดท าโครงการเกี่ยวกับการ ปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

 

(๓) ฝุายปูองกันและปฏิบัติการ ท าหน้าท่ี ติดตามสถานการณ์ รวบรวมข้อมูล ประเมินสถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้น 
วางมาตรการต่าง ๆ ในการปูองกันภัยมิให้เกิดขึ้น หรือเกิดขึ้นแล้วให้ได้รับความ เสียหายน้อยที่สุด จัดระเบียบแจ้งเตือนภัยการช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยงาน
การข่าวการรักษาความ ปลอดภัยและการปฏิบัติการจิตวิทยา 

(๔) ฝุายฟื้นฟูบูรณะ ท าหน้าท่ี ส ารวจความเสียหาย และความต้องการด้าน ต่าง ๆ จัดท าบัญชี ผู้ประสบภัย 
ประสานกับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการสงเคราะห์ผู้ประสบภัย เพื่อให้การ สงเคราะห ์และฟ ื้นฟ ู ค ุณภาพช ีว ิตทั ้งทางด ้านร ่างกายและจ ิตใจแก ่ผู ้ประสบ      
สาธารณภ ัย พร ้อมทั ้งดำเน ินการฟ ื ้นฟ ู บูรณะส่ิงที่ชำรุดเส ียหายให้กลับคืนสู่สภาพเดิม หรือใกล้เคียงกับสภาพเดิมให้มากท ี่สุด 

(๕) ฝุายประชาสัมพันธ์ ท าหน้าท่ี เป็นเจ้าหน้าท่ีเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการปูองกัน
และบรรเทาสาธารณภัยและการแถลงข่าวข้อเท็จจริงเกี่ยวกับความเสียหาย และความช่วยเหลือให้แก่สื่อมวลชนและประชาชนทั่วไปได้ทราบ 

๔.๓ การบรรจุก าลัง 
๔.๓.๑ ในภาวะปกติใช้ก าลังเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลแคนเหนือ เป็นหลัก 
๔.๓.๒ เมื ่อคาดว ่าจะเก ิดหร ือเก ิดสาธารณภ ัยขึน้ในพ ื้นที ่ใด ให ้กองอ านวยการป ้องก ัน 

และบรรเทาสาธารณภัยเข้าควบคุมสถานการณ์ ปฏิบัติหน้าที่ และเพื่อช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่โดยเร็ว และ รายงานให้ผู้อ านวยการอ าเภอเมืองขอนแก่น 
ทราบทันที 
    5.สถานท่ีต้ัง 

ต้ังอยู่ที่ ส าน ักงานองค ์การบร ิหารส ่วนต าบลแคนเหนือ อ าเภอบ้านไผ่ จ ังหว ัด ขอนแก่น ๔๐๑๑๐ 
 6.แนวทางปฏิบัต ิ

เพื่อเตรียมการด้านทรัพยากร ระบบการปฏิบัติการและเตรียมความพร้อมไว้รองรับ สถานการณ์ สาธารณภัยที่อาจเกิดขึ้นในพื้นที่รับผิดชอบ 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ หลักการปฏิบัต ิ ให้องค์การบริหารส่วนต าบลแคนเหนือ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดเตรียมและจัดหาทรัพยากรที่จ าเป็น เพื่อการปูองกัน
และบรรเทา สาธารณภัยให้เหมาะสมกับผลการประเมินความเส่ียงและความล่อแหลมของพื้นที่ รวมทั้งการวางแนวทางการ ปฏิบัติการให้พร้อมเผชิญสาธารณภัยและ
ด าเนินการฝึกซ้อมตามแผนที่ก าหนดอย่างสม่ าเสมอเป็นประจ าเพื่อให้ เกิดความพร้อมในทุกด้านและทุกภาคส่วนในเขตพืน้ทีต่ าบลแคนเหนือ 

 
/หล ักการ... 
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หลักการปฏิบัติและแนวทางการปฏิบัติการองค์การบริหารส่วนต าบลแคนเหนือ 
 

หลักการปฏิบัติ แนวทางปฏิบัติ 
1. การปูองกันและลดผลกระทบ 

1.1 การวิเคราะห์ความเส่ียงภัย 
 
 
 

1.2 การเตรียมการด้านฐานข้อมูลและ ระบบสารสนเทศ 
 
 
 

 
๑.๓ การส่งเสริมให้ความรู้และสร้างความ ตระหนักด้าน

การปูองกันและบรรเทา สาธารณภัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.4 การเตรียมการปูองกันด้านโครงสร้าง และเครื่องหมาย
สัญญาณเตือนภัย 

 
1.1.1 ประเมินความเส่ียงภัยและความล่อแหลมในเขตพื้นที่ โดย พิจารณาจากข้อมูลสถิติการ
เกิดภัยและจากการ วิเคราะห์ข้อมูล สภาพแวดล้อมตา่ง ๆ 
1.1.2 จัดท าแผนที่เส่ียงภัยแยกตามประเภทภัย 

 
1.2 .1  จัดท าฐานข้อมูลเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการ  สาธารณภัย 
1.2.2 พัฒนาระบบเช่ือมโยงข้อมูลด้านสาธารณภัยระหว่าง  หน่วยงานให้มีประสิทธิภาพ
และสามารถใช ้งานได้รว่มก ัน 
1.2.3 กระจายข้อมูลด้านสาธารณภัยไปยังหน่วยงานที่มีหน้าที่ ปฏิบัติการ 

 
1.3.1 สน ับสน ุนให ้สื ่อประชาส ัมพ ันธ ์ให ้ม ีบทบาทในการรณรงค์ ประชาสัมพันธ์เพื่อปลูกฝัง
จิตส านึกด้านความปลอดภัยอย่าง ต่อเนื่อง 
1.3.2 เผยแพร่และเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน เกี่ยวกับความปลอดภัยใน
ช ีว ิตประจ าว ัน 
1.3.3 พัฒนารูปแบบและเนื้อหาการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ ชัดเจนเข้าใจง่าย เหมาะสม 
เข้าถึงกลุ่มเปูาหมายแต่ละกลุ่ม และ เป็นที่น่าสนใจ 
1.3.4 ส่งเสริมและสนับสนุนให้องค์กรเครือข่ายในการปูองกัน และบรรเทาสาธารณภัยทุกภาค
ส่วนทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และ อาสาสม ัครต ่าง ๆ ม ีส ่วนร ่วมในการรณรงค์ ในเรื ่องความ
ปลอดภ ัย อย่างต่อเนื่อง 

 
1.4.1 จัดหาพื้นที่รองรับน้ าและกักเก็บน้ า 
1.4.2 สร้างอาคารหรือสถานที่เพื่อเป็นสถานที่หลบภัย ส าหรับ พื้นที่ที่การหนีภัยท าได้ยาก 
หรือไม่มีพื้นที่หลบภัยที่ เหมาะสม 
1.4.3 ก ่อสร ้าง/ปร ับปร ุงเส ้นทางเพ ื ่อการส ่ ง ก าล ังบ าร ุง หร ือ เส้นทางไปสถานที่หลบ
ภัยให้ใช้การได้ 

/หล ักการ...
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หลักการปฏิบัติ แนวทางปฏิบัติ 
1. การปูองกันและลดผลกระทบ 

1.1 การวิเคราะห์ความเส่ียงภัย 
 
 
 

1.2 การเตรียมการด้านฐานข้อมูลและ ระบบสารสนเทศ 
 
 
 
 

๑.๓ การส่งเสริมให้ความรู้และสร้างความ ตระหนักด้าน
การปูองกันและบรรเทา สาธารณภัย 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
1.4 การเตรียมการปูองกันด้านโครงสร้าง และเครื่องหมาย

สัญญาณเตือนภัย 

 
1.1.1 ประเมินความเส่ียงภัยและความล่อแหลมในเขตพื้นที่ โดย พิจารณาจากข้อมูลสถิติการ
เกิดภัยและจากการ วิเคราะห์ข้อมูล สภาพแวดล้อมตา่ง ๆ 
1.1.2 จัดท าแผนที่เส่ียงภัยแยกตามประเภทภัย 

 
 

1.2 .1  จัดท าฐานข้อมูลเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการ  สาธารณภัย 
1.2.2 พัฒนาระบบเช่ือมโยงข้อมูลด้านสาธารณภัยระหว่าง  หน่วยงานให้มีประสิทธ ิภาพ
และสามารถใช ้งานได้รว่มก ัน 
1.2.3 กระจายข้อมูลด้านสาธารณภัยไปยังหน่วยงานที่มีหน้าที่ ปฏิบัติการ 

 
 
1.3.1 สน ับสน ุนให ้สื ่อประชาส ัมพ ันธ ์ให ้ม ีบทบาทในการรณรงค์ ประชาสัมพันธ์เพื่อปลูกฝัง
จิตส านึกด้านความปลอดภัยอย่าง ต่อเนื่อง 
1.3.2 เผยแพร่และเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน เกี่ยวกับความปลอดภัยใน
ช ีว ิตประจ าว ัน 
1.3.3 พัฒนารูปแบบและเนื้อหาการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ ชัดเจนเข้าใจง่าย เหมาะสม 
เข้าถึงกลุ่มเปูาหมายแต่ละกลุ่ม และ เป็นที่น่าสนใจ 
1.3.4 ส่งเสริมและสนับสนุนให้องค์กรเครือข่ายในการปูองกัน และบรรเทาสาธารณภัยทุกภาค
ส่วนทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และ อาสาสม ัครต ่าง ๆ ม ีส ่วนร ่วมในการรณรงค์ ในเรื ่องความ
ปลอดภ ัย อย่างต่อเนื่อง 

 
 
 

1.4.1 จัดหาพื้นที่รองรับน้ าและกักเก็บน้ า 
1.4.2 สร้างอาคารหรือสถานที่เพื่อเป็นสถานที่หลบภัย ส าหรับ พื้นที่ที่การหนีภัยท าได้ยาก 
หรือไม่มีพื้นที่หลบภัยที่ เหมาะสม 
1.4.3 ก ่อสร ้าง/ปร ับปร ุงเส ้นทางเพ ื ่อการส ่ ง ก าล ังบ าร ุง หร ือ เส้นทางไปสถานที่หลบ
ภัยให้ใช้การได้ 

/หล ักการ (2) 
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หลักการปฏิบัติ แนวทางปฏิบัติ 
2. การเตรียมความพร้อม 

2.1 ด้านการจัดระบบปฏิบัติการฉุกเฉิน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.2 ด้านบุคลากร 
 
 
 
 
 
 
 

2.3 ด้านเครื่องจักรกล ยานพาหนะ วัสดุ อุปกรณ์ 
เครื่องมือเครื่องใช้ และพลังงาน 

 
2.1.1 จัดท าคู่มือและจัดท าแผนปฏิบัติการฉุกเฉินและแผนส ารอง ของหน่วยงาน และมีการฝึกซ้อม
แผน 
2.1.2 จัดเตรียมระบบการติดต่อส่ือสารหลักและส่ือสารส ารอง 
2.1.3 ก าหนดแนวทางการประชาสัมพันธ์ข่าวสารแก่ประชาชน และเจ้าหน้าที ่
2.1.4 จัดเตรียมระบบการแจ้งเตือนภัยและส่งสัญญาณเตือนภัย ให้ประชาชนและเจ้าหน้าที่
ได้รับทราบล่วงหน้า 
2.1.5 จัดเตรียมเส้นทางอพยพและจัดเตรียมสถานที่ปลอดภัย ส าหรับคนและสตัวเ์ลี้ยง 
2.1.6 ก าหนดมาตรการรักษาความปลอดภัย ความสงบเรียบร้อย รวมทัง้การควบคุม การจราจร
และการสัญจรภายในเขตพ ื้นที่ 
2.1.7 จัดระบบการดูแลส่ิงของบริจาคและการสงเคราะห์  ผู้ประสบภัย 
2.1.8 จัดท าบัญชีรายช่ือคนที่ต้องช่วยเหลือเป็นกรณีพิเศษ 

 
2.2.1 จัดเตรียมเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบงานปูองกันและบรรเทา สาธารณภ ัยและก าหนดว ิธ ีการ
ปฏิบัติตามหน้าที่และข ั้นตอนต่าง ๆ 
2.2.2 วางระบบการพัฒนาศักยภาพและการฝึกอบรมบุคลากร ด้านการปูองกันและบรรเทา
สาธารณภัย 
2.2.3 จัดท าบัญช ีผู้เช ี่ยวชาญเฉพาะด้านต่าง ๆ หรือเจ้าหน้าที ่จาก หน่วยงานและองค์กรที่
เกี่ยวข้อง 
2.2.4 การเสริมสร้างศักยภาพชุมชนด้านการปูองกันและบรรเทาสาธารณภ ัยโดยการฝึกอบรม
ประชาชน 

 
2.3.1 จัดเตรียมเครื่องจักรกลยานพาหนะ เครื่องมือวัสดุอุปกรณ์ ที่จ าเป็นให้พร้อมใช้งานได้
ทันท ี
2.3.2 จัดท าบัญชีเครื่องจักรกล ยานพาหนะเครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์ของหน่วยงาน ภาคี
เครือข่ายทุกภาคส่วน 
2.3.3 พัฒนาเครื่องจักรกล เครื่องมือ วัสดุอุปกรณ์ด้านสาธารณ- ภัยให้ทันสมัย 

/หล ักการ (2.3) … 
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หลักการปฏิบัติ แนวทางปฏิบัติ 
2.3 ด้านเครื่องจักรกล ยานพาหนะ วัสดุ อุปกรณ์ 

เครื่องมือเครื่องใช้ และพลังงาน (ต่อ) 
 

๒.๔ ด้านการเตรียมรับสถานการณ์ 

2.3.4 จัดหาเครื่องม ือและอ ุปกรณ์ท ี่จ าเป็นพ้ืนฐานส าหรับชุมชน 
2.3.5 จัดเตรียมระบบเตือนภัย 
2.3.6 จัดหาน้ ามันเช ื้อเพลิงส ารอง/แหล ่งพลังงานส ารอง 

 
2.4.1 จัดประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการปูองกันและบรรเทา สาธารณภ ัย เช ่น 
สถานพยาบาล ไฟฟ ้า ประปา ผ ู้น าชุมชน ฯลฯ 
2.4.2 มอบหมายภารกิจความรับผิดชอบให้แก่หน่วยงานนั้น 
2.4.3 ก าหนดผู ้ประสานงานที ่สามารถต ิดต ่อได ้ตลอดเวลาของ หน่วยงาน 

 

การปฏิบัติในภาวะฉุกเฉิน 
วัตถุประสงค์ 

๑. เพื่อด าเนินการระงับภัยที่เกิดขึ้นให้ยุติลงโดยเร็ว หรือลดความรุนแรงของภัยที่เกิดขึ้น โดยการประสานความร่วมมือจากทุก  
     ภาคสว่น 
๒. เพ ื่อรักษาช ีวิต ทรัพย์ส ิน และสภาวะแวดล ้อมที่ได้รับผลกระทบจากการเกิดภัยพ ิบัติ หล ักการปฏ ิบัต ิ 
คณะกรรมการป ้องก ันและบรรเทาสาธารณภ ัยหมู ่บ ้าน/ช ุมชน กองอ านวยการป ้องก ัน และบรรเทาสาธารณภ ัย

องค ์การบร ิหารส ่วนต าบลแคนเหนือ หร ือกองอ านวยการป ้องก ันและบรรเทา สาธารณภ ัยอ าเภอบ้านไผ่ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ด าเนินการตามข ั้นตอน
และว ิธ ีปฏ ิบัติ ดังนี้ 

๑. กรณีเมื่อเกิดสาธารณภัย ระดับหมู่บ้าน/ชุมชน 

หลักการปฏิบัติและแนวทางการปฏิบัติการองค์การบริหารส่วนต าบลแคนเหนือกรณีเม่ือ เกิดสาธารณภ ัย ระดับหม ู่บ้าน/ชุมชน 
หลักการปฏิบัติ แนวทางปฏิบัติ 

1. การแจ้งเหตุ 1.1 ประชาชน / อาสาสม ัคร / คณะกรรมการฯ ฝ ่ายแจ ้งเต ือนภ ัย แจ้งเหตุให้ประธาน
คณะกรรมการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย หมู ่บ ้าน / ช ุมชน และผู ้อ านวยการท ้องถิ ่น 
/ ผู ้ ที ่ ผู ้อ านวยการ ท้องถิ่นมอบหมายทราบทางโทรศัพท์ 

- โทรศัพท์สายด่วน 0๔๓ – ๓๐๖๑๕๐  
หรือ 0๘๗-๙๑๒๘๔๓๒ 

/หล ักการ... 
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หลักการปฏิบัต ิและแนวทางการปฏิบัติการองค ์การบริหารส่วนต าบลแคนเหนือ  กรณ ีเมื่อเกิดสาธารณภ ัย ระดับหมู่บ้าน/ชุมชน (ต่อ) 
หลักการปฏิบัติ แนวทางปฏิบัติ 

2. การระงับเหตุ คณะกรรมการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยหมู่บ้าน/ ชุมชน/ 
อปพร./ มิสเตอร์เตือนภัย/ OTOS/ อาสาสมัคร ต่าง ๆ เข้าระงับ- เหตุ ตามแผนปูองกันและ
บรรเทาสาธารณภัยชุมชน 

3. การประสานหน่วยงานต่าง ๆ 3.1 กรณีผู้บาดเจ็บให้ประสานสถานพยาบาลในพื้นที่ /ข้างเคียง 
- โทรศัพท์สายด่วน 056-255120-1 / 084-6268822 หรือ 
กรณีฉ ุกเฉ ินโทร 1669 
- กรณีเก ินศักยภาพของหมู ่บ้าน/ช ุมชนในการระงับภ ัย ให้ประธาน คณะกรรมการปูองกันและ
บรรเทาสาธารณภัยหมู่บ้าน/ชุมชน 
รายงานต่อผู้อ านวยการท้องถิ่น เพ ื่อขอความช่วยเหล ือ 

 
๒. กรณีสาธารณภัยรุนแรงเกินกว่าระดับหมู่บ้าน/ชุมชน จะควบคุมได้ 

หลักการปฏิบัติและแนวทางการปฏิบัติการองค์การบริหารส่วนต าบลแคนเหนือ กรณีสาธารณภัยรุนแรง เกินกว่าระดับหมู่บ้าน/ชุมชน จะควบคุมได้ 
หลักการปฏิบัติ แนวทางปฏิบัติ 

1. การจัดต้ังศูนย์อ านวยการเฉพาะกิจฯ ผู้อ านวยการท ้องถิน่ออกค าส่ังต้ังศูนย ์อ านวยการเฉพาะกิจ 
2. การเฝูาระวัง ติดตาม และรับแจ้งเหตุ 

๒๔ ช่ัวโมง 
จัดเวรเฝูาระวังติดตามสถานการณ์ 

3. แจ้งข่าวเตือนภัย 3.1 แจ้งผู้ประสานงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ 
3.2 แจ้งผ่านทางส่ือต่าง ๆ 
3.3 ออกประชาสัมพันธ์เสียงตามสาย 

4. การระงับเหตุ ผู้อ านวยการท้องถิ่นเข้าพื้นที่ และต้ังศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ในที่ เกิดเหตุ เพื่อเป็นจุดส่ังการ 
พร้อมจัดบุคลากร เครื่องมือ เครื่องใช้ 
อุปกรณ์ และยานพาหนะในการระงับเหตุ 

5. การช่วยเหลือผู้ประสบภัย 5.1 ปฏิบัติการค้นหา และช่วยเหลือผู้ประสบภัย 
5.2 ปฐมพยาบาลผู้ประสบภัยที่เจ็บปุวยเพื่อส่งไปรักษาตัวใน โรงพยาบาลต่อไป 
5.3 จัดหาป ัจจัยส่ีให้แก่ผู้ประสบภ ัย 
5.4 ให้การสงเคราะห์ผู้ประสบภัย 

/หล ักการ (6.) 
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หลักการปฏิบัติและแนวทางการปฏิบัติการองค์การบริหารส่วนต าบลแคนเหนือ  กรณีสาธารณภัยรุนแรง เกินกว่าระดับหมู่บ้าน/ชุมชน จะควบคุมได้ (ต่อ) 
หลักการปฏิบัติ แนวทางปฏิบัติ 

6. การรายงานสถานการณ์ จ ัดเตร ียมเจ ้าหน ้าที ่เพ ื ่อรายงานสถานการณ ์ ให ้กองอ านวยการ 
ปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยอ าเภอ และกองอ านวยการปูองกัน 
และบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดทราบ จนกระทั่งสถานการณ์ภัย สิ้นสุด 

7. การประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ กรณ ีต ้องขอร ับการสน ับสน ุนจากกองอ านวยการป ้องก ันและ บรรเทาสาธารณภ ัย 
อปท. ข้างเคียง / ส ่วนราชการ ต่าง ๆ  ในพ ื้นที่ 
/ องค ์กรสาธารณก ุศล ภาคเอกชน หร ือ กองอ านวยการป ้องก ัน และบรรเทาสาธารณภัย
ระดับเหนือขึ้นไป 
อปท.ข้างเคียง 
อบต.บ้านลาน  
อบต.หนองน้ าใส  
กองอ านวยการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยระดับเหนือข้ึนไป ที่ว่าการอำเภอบ้านไผ่           
ส านักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยต าบลแคนเหนือ 
043-306150 

8. การอพยพ เมื่อสถานการณ์เลวร้ายและจ าเปน็ต้องอพยพ ให้ด าเนินการอพยพ 
เคลื่อนย้ายอย่างเป็นระบบ 

9. การส่งต่อการควบคุมสถานการณ์ กรณีสถานการณ์รุนแรงเกินกว่าศักยภาพของท้องถิ่นจะรับ  
สถานการณ ์ได้ ให ้รายงานต ่อผู ้อ านวยการอ าเภอ เพ ื ่อส ่งมอบการ ควบคุมสถานการณ์ต่อไป 

 

3. การอพยพ 
วัตถุประสงค์ เพ ื่อเป็นการรักษาความปลอดภ ัยในช ีวิตและทร ัพย์ส ินของประชาชนและของร ัฐ 

และสามารถด าเน ินการอพยพเคล ื่อนย ้ายให ้เป ็นไปอย ่างม ีระบบ สามารถระง ับการแตกตื ่นเส ียขว ัญของประชาชน ไปสู ่สถานที ่ปลอดภ ัยได ้อย ่างม ีประส ิทธ ิภาพ 
และเพ ื ่อเป ็นการเคลื ่อนย ้ายส ่วนราชการมาอยู ่ในเขตปลอดภ ัยแ ละ สามารถให้การบริการประชาชนได ้

/หล ักการ... 
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หล ักการปฏ ิบัติ 
1. การเตรียมการอพยพ 

หลักการปฏิบัติ แนวทางปฏิบัติ 
1.จัดท าแผนอพยพในพืน้ที่เส่ียงจากสาธารณภัย 

 
ประชุมผู้ที่เกีย่วข้อง 

2. เตรียมการเก ี่ยวกับการอพยพ ประชุมและส ารวจสถานที ่
- สถานที่ปลอดภัยสาหรับการอพยพประชาชนและสัตว์เล้ียง 
- เส้นทางหลัก และส ารองส าหรับอพยพ 
- ปูายแสดงสัญญาณเตือนภัย ปูายบอกเส้นทางอพยพทั้ง เส้นทาง หล ักและเส้นทางรอง 
- จัดเตรียมเครื่องมืออุปกรณ์ ยานพาหนะ ที่จ าเป็นต่อการอพยพ 
- จัดล าดับความส าคัญของการอพยพ โดยจัดแบ่งประเภทของ บุคคลตามล าดับความส าคัญ
เร่งด่วน 
- ก าหนดจุดนัดหมายประจ าชุมชนและพื้นที่รองรับการอพยพ 
- จัดท าคู่มือการอพยพจากสาธารณภัยที่ส้ัน ง่ายต่อการท าความ เข้าใจให้ประชาชนได้ศ ึกษา 

3. จัดเตรียมสรรพก าลังหน่วยปฏิบัติการ 
ฉุกเฉินหรือหน่วยอพยพ 

ทบทวนและฝึกซ้อมแผนอย่างสม่ าเสมอ 

4. จัดประชุมหรืออบรมให้ความรู้ในการ 
ช ่วยเหล ือตัวเองเมื่ออยู่ในภาวะฉุกเฉิน 

ประชุมหรือฝึกอบรม 

5. ทบทวนและฝึกซ้อมแผนระบบเตือน ภัยและแผน
อพยพ  ประเมินเพื่อให้สามารถประยุกต์ใช้ต่อไป 

ฝึกซ้อมแผนทั้งแบบปฏิบัติการบนโต๊ะ และแบบปฏิบัติการจริง 

6. ตรวจสอบการท˚างานระบบส่ือสาร - ต ิดต ่อก ับผู ้ม ีว ิทย ุสื ่อสาร / หร ือผู ้ม ีโทรศ ัพท ์ม ือถ ือเพ ื ่อเข ้าร ่วมใน 
การแจ้งเตือนภัย 
- ฝึกซ้อมแผนอพยพ 

7. แจ้งประชาชนที่อาศัยและท างานใน พื้นที่เส่ียงภัย      
ว่ามีความเ ส่ียงต่อภัย ประเภทใดในหมู่บ ้าน/ช ุมชน เช ่น 
อ ุทกภ ัย  อ ัคค ีภ ัย วาตภ ัย 

การประชุมหมู่บ้าน/ชุมชน 

/2. การจัดระเบียบ... 
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2.การจัดระเบียบสถานที่อพยพและการรักษาความปลอดภัย 
หลักการปฏิบัติและแนวทางการปฏิบัติการองค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ ในการจัด ระเบียบสถานที่อพยพและการรักษาความปลอดภ ัย 

หลักการปฏิบัติ แนวทางปฏิบัติ 
1. การจัดเตรียมสถานที่ปลอดภัย - จัดเตรียมพื้นที่ให้เหมาะสมกับจ านวนผู้อพยพ และสัตว์เล้ียง 

- จัดเตรียมและดูแลความสะอาดของห้องน้ า อาหาร น้ าด่ืม และ สิ่งแวดล้อมให้ถูก
สุขลักษณะ 
- จัดเตรียมระบบสาธารณูปโภคพ ื้นฐาน 
- จัดระเบียบพื้นที่อพยพ โดยแบ่งพื้นที่ให้เป็นสัดส่วนเป็นกลุ่ม ครอบครัวหรือกลุ่มชุมชน 
- จัดท าแบบฟอร์มลงทะเบียนผู้อพยพ เพื่อเป็นการตรวจสอบ จ านวนผู้อพยพ 
- จัดหาสถานที่ปลอดภ ัยแห่งอื่นไว้รองรับในกรณีพ ื้นที่ไม่เพ ียงพอ 

2. การรักษาความปลอดภัย จัดระเบียบเวรยามทั้งในสถานที่อพยพ และบ้านเรือนของผู้อพยพ 

 
3.  การด าเนินการอพยพขณะเก ิดภ ัย 

หลักการปฏิบัติและแนวทางการปฏิบัติการองค์การบริหารส่วนต าบลแคนเหนือ ในการด าเน ินการอพยพขณะเกิดภ ัย 
หลักการปฏิบัติ แนวทางปฏิบัติ 

1. เร ียกประช ุมกองอ านวยการป ้องก ัน และบรรเทาสา
ธารณภัยหมู่บ้าน / ชุมชน เ มื ่อ ได ้ ร ับข ้อม ูลแจ ้ งเต ือน
จากอ าเภอ / หมู่บ้าน / ข้อมูลเครื่องวัดปริมาณน้ าฝน / 
มิสเตอร์เตือนภัย 

เร ียกประช ุมกองอ านวยการป ้องก ันและบรรเทาสาธารณภ ัย องค์การบริหารส ่วนต าบล
แคนเหนือ 

2. ตรียมความพร้อม / เตรียมพร้อม ระบบเตือนภัยทั้งหมด 
(สัญญาณเตือนภัยวิทยุส่ือสาร โทรศัพท์มือถือ หรือระบบ 
เตือนภัยทีม่ีอยู่ในท้องถ่ิน) 

เตรียมและตรวจสอบอุปกรณ ์

3. ติดตามสถานการณ์จากทางราชการ 
สื่อมวลชนและอาสาสมัครเตือนภัย 

สั ่งการในระหว ่างการประช ุมกองอ านวยการป ้องก ันและบรรเทา 
สาธารณภ ัยองค์การบริหารส ่วนต าบลแคนเหนือ 

/หล ักการ (ต ่อ)... 
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หลักการปฏิบัติและแนวทางการปฏิบัติการองค์การบริหารส่วนต าบลแคนเหนือในการด าเน ินการอพยพขณะเกิดภ ัย (ต ่อ) 
 

หลักการปฏิบัติ แนวทางปฏิบัติ 
4. ตรวจสอบข้อมูลที่จ าเป็นในพื้นที่ที่ ประสบภัย - บัญชีรายช่ือผู้อพยพ 

- บัญชีจ านวนและชนิดของสัตว์เล้ียงที่จะอพยพ 
- ยานพาหนะ 
- อาหารที่ส ารองไว ้ส าหรับคนและสัตว ์เล้ียง 

5. ตรวจสอบระบบเครือข่ายการเตือนภัย ตรวจสอบสัญญาณวทิยุสื่อสาร 

6. จัดเตรียมสถานที่ปลอดภัยรองรับผู้อพยพและ 
สัตว์เล้ียง 

ประสานกบัผูดู้แลสถานที่ 

 
เมื่อสถานการณ์เลวร้ายและจ าเป็นต้องอพยพ 

 
หลักการปฏิบัติ แนวทางปฏิบัติ 

1. ออกประกาศเตือนภัยเพื่ออพยพ ฝุายเฝูาระวังและแจ้งเตือนภัยและฝุายส่ือสารของคณะกรรมการ ปูองกันและบรรเทาสาธารณ
ภัยหมู่บ้าน / ชุมชน ออกประกาศ เตือนภัยเพื่ออพยพให้สัญญาณเตือนภัยและประกาศอพยพ 
เช่น เ สียงตามสาย  วิทยุหอกระจายข่าวโทรโข่ง  นกหวี  ด หรือ สัญญาณเสียง /
สัญลักษณ์ต่าง ๆ ที่ก าหนดให้เป็นสัญญาณเตือนภัย 
ประจ าชุมชน / หมู่บ้าน 

2. ส่งฝุายอพยพไปยังจุดนัดหมาย / จุด รวมพล เพื่อรับผู้
อพยพหรือตามบ้านที่มีผู้ป ่วย คนชรา เด็ก และสัตว ์เล้ียง 

สั ่งการในระหว ่างการประช ุมกองอ านวยการป ้องก ันและบรรเทา สาธารณภัย 

3. การดูแลความปลอดภัยบ้านเรือนผู้อพยพ จัดเวรออกตรวจตราความเรียบร้อยในพ ื้นที่ประสบภ ัย 

 
 
 

/4.การด˚าเนินการ... 
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4. การด าเนินการอพยพเม ื่อภ ัยส ิ้นสุด 
หล ักการปฏ ิบ ัต ิและแนวทางการปฏ ิบ ัต ิการองค ์การบร ิหารส่วนต าบลแคนเหนือ ในการ ด าเน ินการอพยพเมื่อภ ัยส ิ้นสุด 

หลักการปฏิบัติ แนวทางปฏิบัติ 
1. ตรวจสอบพื้นที่ประสบภัย ส ารวจความเสียหายของพื้นที่ประสบภัย รวมทั้งบ้านเรือนของ 

ผู้เสียหาย 
2. ตรวจสอบสภาพถนนที่ใช้เป็นเส้นทางอพยพ ตรวจสอบสภาพถนนและยานพาหนะ 

3. แจ้ งแนวทางการอพยพกลับให้ประชาชน
ได้รับทราบ 

ประชุมผู้เกี่ยวข้อง 

4. ตรวจสอบความพร้อมของประชาชนในการอพยพ
กลับ 

จัดการประช ุมที่สถานท ี่ที่ผู้อพยพพ ักอาศัย 

5. ด าเน ินการอพยพประชาช นกล ับบ้านเรือน ช้ีแจงในที่ประชุมและด าเนินการอพยพประชาชนกลบั 
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ขั้นตอนการด าเนนิงานด้านการช่วยเหลือเหตุสาธารณภยักรณีฉุกเฉนิ 
องค์การบริหารส่วนต าบลแคนเหนือ 

รับแจ้งเหตุ รายงานผู้บังคับบัญชา 

 

ข้ันตอนการด าเนินงานด้านการช่วยเหลือเหตุสาธารณภัยกรณีฉุกเฉินองค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ 
 

 
 

 

 
 

รวม 4 ขั้นตอน ปฏิบัติทันทีที่ได้รับเหตุ 

รายงานเหตุด่วนสาธารณภ ัย 

(รายงานอ าเภอภายใน 24 ชั่วโมง) 

 

เสร็จส้ินภารกิจ 

จัดเจ้าหน้าท่ีออก ปฏิบัติงาน
ทันที 
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เสร็จสิน้ภารกจิ 

รายงานผลการ 
ปฏิบัติงาน 

ผู้บริหารพิจารณา 

(15 นาที) 

ขั้นตอนการด าเนินงาน ด้านการสนับสนุนน้ าอุปโภค - บริโภค 

รับแจ้งเหตุ/หนังสือ 

(1 นาที) 

เสนอปลัด อบต. 

(10 นาที) 

 

ขั้นตอนการด าเนินงาน ด้านการสนับสนุนน้ าอุปโภค - บริโภค 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

รวม 6 ขั้นตอน 180 นาที (3 ช ั่วโมง) 

ด าเนินการ 

(140 นาที) 

เสนอหัวหน้าส านักปลัด อบต. 

(5 นาที) 
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ขั้นตอนการปฏ ิบัติงานพน ักงานขับรถบรรทุกน้ า กรณีส่งน้ า
อุปโภค - บริโภค 

รับค าสั่งผู้บังคับบัญชา 
(1 นาที) 

ด าเนินการ 

(140 นาที) 

รายงานผู้บังคับบัญชา 

(9 นาที) 

เสร็จส้ินภารกิจ 

ข้ันตอนการปฏ ิบัติงานพน ักงานขับรถบรรทุกน้ า กรณ ีส่งน้ าอุปโภค - บริโภค 
 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

รวม 3 ขั้นตอน 150 นาที (2 ช ั่วโมง 30 นาที) 
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ขั้นตอนการปฏิบัติงานพนักงานขับรถบรรทุกน้ า 
อเนกประสงค ์

รับค าส่ังผู้บังคับบัญชา 

เสร็จส้ินภารกิจ 

รายงาน 

ผู้บังคับบัญชา 

ข้ันตอนการปฏ ิบัติงานพน ักงานขับรถบรรทุกน้ าอเนกประสงค์ 
 
 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

รวม 3 ขั้นตอน ปฏิบัติงานทันทีท่ีได้รับค าส่ังจากผู้บังคับบัญชา 

 
ออกปฏิบัติการทันที 
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ขั้นตอนการปฏิบัติงาน หน่วยปฏิบัติงานระบบ
การแพทย์ฉุกเฉิน 

       รับค าส่ังจากศูนย์ส่ังการ 

 
    กรอกข้อมูลในระบบ ITEMS 

ข้ันตอนการปฏิบัติงาน หน่วยปฏิบัติงานระบบการแพทย์ฉุกเฉิน 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

รวม 4 ขั้นตอน ปฏิบัติงานทันทีที่ได้รับค าส่ังจากศูนย์ส่ังการ 

เสร็จส้ินภารกิจ 

 
ออกปฏิบัติการทันที 

รายงาน 

ศูนย์ส่ังการ 
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ขั้นตอนการปฏิบัติงาน การช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน 
ข้ันตอนการปฏิบัติงาน การช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รวม 12 ขั้นตอน ระยะเวลาด าเนินการ 90 ว ัน นับต้ังแต่ว ันเกิดสาธารณภ ัย 

แจ้งคณะกรรมการ ตรวจสอบ
ข้อเท็จจริง (10 นาที) 

ส ารวจความเสียหาย ร่วมกับกองช่าง  

ผู้บริหารพิจารณา 

(15 นาที) 
 

เสนอปลัด อบต. 

(10 นาที) 

เสนอหัวหน้าส านักปลัด อบต. 

(5 นาที) 

 

รับเรื่องร้องทุกข์ 

รายงานการให้ความช่วยเหลือ กับทาง
อ าเภอ 

 
แจ้งผู ้ประสบภ ัย 

เสนอกองคลัง เพ่ือตั้งฎีกาเบิกจ่าย 

เสนอผู้บริหารพิจารณา 
(15 นาที) 

สรุปผลการพิจารณาให้ ความ
ช่วยเหลือ 
(60 นาที) 

ประชุม คกก. พิจารณาให้ ความ
ช่วยเหลือ 
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จัดเจ้าหน้าท่ีออกปฏิบัติงานทันที  

รับแจ้งเหตุ 
(1 นาที) 

รายงาน 

ผู้บังคับบัญชา 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน การระงับเหตุอัคคีภัย 

ข้ันตอนการปฏ ิบัติงาน การระง ับเหต ุอ ัคค ีภ ัย 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

รวม 3 ขั้นตอนกรณีเกิดเหตุนอกพ ื้นที่  5  ขั้นตอน  กรณีเก ิดเหตุในพ้ืนที่รับผิดชอบ 

รายงานเหตุด่วนสาธารณภัย 
(เหตุเกิดในพื้นที่ อบต.) 

ส ารวจความเสียหาย 
(เหตุเกิดในพื้นที่ อบต.) 

เสร็จส้ินภารกิจ 
เจ้าหน้าท่ีกลับท่ีตั้งปกติ 
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ภาคผนวก 



 

 

ค าร้องงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

เขียนที่ องค์การบริหารส่วนต าบลแคนเหนือ 

      วันที่................................................................................ 

เรียน  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลแคนเหนือ 

  ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว..................................................................บ้านเลขท่ี....................  
หมู่ที.่.......................หมู่บ้าน................................................ซอย..............................ถนน......... ........................ 
ต าบล...............................อ าเภอ................................จังหวดั............................เบอร์โทรศัพท์..... ..................... 

มีความประสงค์         ขอน้ าอุปโภค/บริโภค   จ านวน................รถ            ล้างตลาด     จ านวน................รถ 
            ล้างท่อระบายน้ า       จ านวน................รถ 
            อ่ืนๆ...................................................................... 

ใช้ในงาน............................................................................................ ............................................................... 
ของ  นาย/นาง/นางสาว.............................................................บ้านเลขท่ี............................หมู่ที่ ..................... 
หมู่บ้าน.........................................ซอย............................ถนน.........................ต าบล.......................................  
อ าเภอ...........................................จังหวัด.......................................เบอร์โทรศัพท์.................. .......................... 
ในระหว่างวันที่.................................................................ถึงวันที่.................................... ................................ 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 

 ลงชื่อ...........................................................ผู้ยื่นค าร้อง 
                                                                       (........................................................) 
 
 
           ความเห็นเจ้าหน้าที่                           ความเห็นหัวหน้าส านักปลัด 

    ………………………….………………….               ………………………….…………………. 
 

(ลงชื่อ).....................................................                               (ลงชื่อ).....................................................                                       
                         (นายวรวุฒิ   เค้าแก้ว)                                                       (นางพิจิตรา   มูลวงศ์)                                                                  
    เจ้าพนักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยช านาญงาน                                   หัวหน้าส านักปลัด   

                                                                                                                      
  ความเห็นรองปลัด                               ค าสั่ง 
 
   ………………………….……………….………                 …………………………………………………………….. 
 
  
(ลงชื่อ).....................................................                        จ่าสิบต ารวจ....................................................... 
            (นางลัดดาวัลย์  ข าศิริเจริญสุข)                                                 (ธนัช    ศรีภูมิ)                                 
    รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลแคนเหนือ                          นายกองค์การบริหารส่วนต าบลแคนเหนือ                         
รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลแคนเหนือ 



 

 

 

แบบรายงานเหตุด่วนสาธารณภัย                          คร้ังที่     

ด่วนที่สุดที่  ขก ๗๙๐๐๑/   วันที่    
จาก นายกองค์การบริหารส่วนต าบลแคนเหนือ  
ถึง นายอ าเภอบ้านไผ่ 

๑ชนิดของภัย  .    อุทกภัย        ☐  วาตภัย ☐ ความแห้งแล้ง     ☐  อัคคีภัย ☐  ไฟปาุ 

  ☐   อากาศหนาว ☐   แผ่นดนิไหวและอาคารถลม่ ☐  สารเคมีและวัตถุอันตราย  

☐   อุบัติภัย ☐   ทุ่นระเบิด                        ☐  การปูองกันและระงบัภัยทางอากาศ  

☐   การก่อวินาศกรรม                                   ☐ การอพยพประชาชนและข้าราชการ  

☐   อื่น ๆ ............................... 

ความรุนแรงและลักษณะของภยั ☐  เล็กน้อย   ☐  ปานกลาง      รุนแรง 
๒. ภัยเกิด วันที่        ภัยสิ้นสุดวันที่    
๓  สถานที่เกิดภัย  . 
๔ราษฎรที่ประสบภัย  . 
  ๔ .๑  ราษฎรที่ได้รับความเดือดร้อนประมาณ   ครัวเรือน    
  ๔ .๒  บาดเจ็บ......-......  เสียชีวติ.. ..-    สูญหาย...- ....คน   อพยพที่ปลอดภัย.....- ...คน....-.....ครัวเรือน  
๕พื้นที่ประสบภัยและความเสียหาย  . 
๕ .๑  อาคารสิ่งปลูกสรา้ง บ้านพักอาศัยบางส่วน.....- .....หลงั , คอกสัตว์เสียหายบางส่วน ...-....  หลัง  ,ยุ้งข้าว………..  , โรงเรอืนเก็บพืชผล

......-........หลัง  ,  ถนนการเกษตร  ...........  อาคารสูงตั้งแต่   -  เมตร ขึ้นไป....-....  อาคาร    ,โรงเรียน...- ...แห่ง ,            วัด....- ....แห่ง 
  สถานที่ราชการ  -   หลัง   อื่นๆ     .......ความเสียหายประมาณ       -     บาท  

๕ .๒   พื้นที่และทรัพยส์ินทางการเกษตร   พืชไร่ ....-....ไร่   นา ข้าว ....-....ไร่   สวน....-....ไร่   บ่อปลา....- ....บ่อ  
       บ่อกุ้ง ....-....แห่ง  สัตว์เลี้ยง  โค .....-......ตัว   สุกร ...-...ตัว  เป็ด/ไก่...-...ตัว  (อื่นๆ......-.......  
       ความเสียหายประมาณ ..................... บาท 
๕ .๓   สิ่งสาธารณประโยชน์ถนน....- .....สะพาน....... - ......แห่ง คอสะพาน.......... - .........แห่ง ฝาย....... - .....แห่ง  
        อื่น ๆ ........-........ ความเสียหายประมาณ ...........-...........บาท  
        รวมความเสียหายเบื้องตน้ประมาณ ........-....... บาท  
๖      การบรรเทาภัย   .องค์การบริหารส่วนต าบลแคนเหนือ  ในเบื้องต้นก าลงัเร่งด าเนนิการให้ความช่วยเหลือ 
๗อุปกรณ์ที่ใช้ / เครื่องมือ  .   รถดับเพลิง   คัน....-...คัน   รถบรรทุกน้ า....-....รถกู้ชีพ....-....คัน   เรือ....-ล า.... 
เครื่องสูบน้ า ....-....เครื  ่อง    อ่ืนๆ.................. 
๗ .๑  ส่วนราชการ........- .........หน่วย  
๗ .๒  เอกชน  /ประชาชน....... - .........กลุ่ม  /คน  
๘การด าเนินงานของส่วนราชการ  หน่วยงานอาสาสมัคร  มูลนิธิ  . 
        ส่วนราชการอื่นๆ  
        ภาคเอกชน )ชื่อ(    
 
 
                               จ่าสบิต ารวจ ......................................................ผู้รายงาน  
                                                        (ธนัช  ศรีภูมิ) 
                                       นายกองค์การบริหารส่วนต าบลแคนเหนือ 
 



 

 

 



 

 



 

 



 

 



 

 
 

 



 

 
 

 



 

 


